
 
 

P Á LY Á Z AT I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és 

Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési program 

A felhívás kódszáma: TFC-1.1.2-2017 

 

1. A Felhívás célja: a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében 

található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának 

emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a 

szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság 

növelése. 

 

2. Támogatást igénylők köre: 

 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési 

társaságokat is) 

 egyéni vállalkozások 

 költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági 

társaságok 

 önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok 

 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek 

 szövetkezetek 

 egyházi jogi személyek 

 

Szálláshely fejlesztésére pályázhat: 

 Az ingatlan tulajdonosa 

 Szálláshely üzemeltetője 

 

3. Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák: 

- Szállodák: 200 szoba kapacitásig (az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása 

céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb 

szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az 



 
 

ágyak száma legalább huszonegy.”) 

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre 

vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel 

rendelkezik. 

 

4. Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti 

arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, 

változtatására irányuló beruházások; 

- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez 

kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása az adott térség turisztikai 

fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg 

elszámolható költségének 40%-ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness 

szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra; 

- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek 

számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 

- a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó 

telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések; 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

- kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység 

szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése; 

- a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások, 

- kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs 

technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy 

hardware beszerzés, beruházás; 

- szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása; 

- az épület teljes körű azbesztmentesítése; 

- akadálymentesítés; 

 

 

 



 
 

5. Támogatás mértéke: 

A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi maximális támogatási mértéket 

alkalmazzuk:  

 

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a 

beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat: 

 

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás 

kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő 

új szobánként. 

 

6. Területi korlátozás: 

Jelen felhívás keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

kereskedelmi szálláshelyei közül a szálloda besorolással rendelkezők támogathatók, melyek a 

Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a 

térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források 

biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat I. Mellékletében megnevezett 

településeken találhatók. 

 

7. Benyújtás határideje: 

Támogatási igények benyújtására 2017. 10.19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van 

lehetőség. 


